
KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 
 
Koronaviruspandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen Suomen Marfan-yhdistys ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous 2020 siirrettiin keväältä syksyyn. 
 
Kokous pidetään lauantaina 19.9.2020 klo 11:00 alkaen. 
Kokouspaikkana on Hotelli Arthur, Aurolan sali, osoite Vuorikatu 19, 00100 Helsinki. 
 
Yhdistyslakia koskevan väliaikaisen lain nojalla osallistuminen edellyttää ilmoittautumista 
etukäteen ja kokoukseen voidaan osallistua myös etäyhteydellä. 
 
Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä määrätyt asiat. Lisäksi hallitus esittää 
vuosikokoukselle ehdotukset sääntömuutoksista, jotka koskevat mahdollisuutta osallistua 
yhdistyksen kokouksiin etäyhteydellä myös jatkossa sekä hallituksen kokousten pitämistä 
etäyhteydellä. 
 
Ennen vuosikokousta klo 10 - 11 on kahvitarjoilu hotelli Arthurin kokoussalissa. 
  
Kokouksen jälkeen klo 13:00  halukkaat voivat osallistua vertaistapaamisen merkeissä yhteiseen 
ruokailuun omakustanteisesti Helsingin keskustassa. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään 12.9.2020 mennessä: 

●  joko yhdistyksen verkkosivulla olevalla lomakkeella, osoite: www.marfan.fi 
●  tai Johanna Aaltoselle (mieluiten tekstiviestinä) numeroon 0400 683 965 

 
Ilmoita: 
➢ Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
➢ Tuletko kokouspaikalle Hotelli Arthuriin. Ilmoita tällöin myös tuletko kahvitarjoiluun. Mainitse 

myös ruoka-allergiat. 
➢ Tai osallistutko kokoukseen etäyhteydellä tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen kautta. 

Etäyhteydessä käytetään Microsoftin Teams-sovellusta. Osallistujille lähetetään ennen 
kokousta ohjeet ja linkki sähköpostilla. 

➢ Osallistutko omakustanteiseen ruokailuun. Mainitse myös ruoka-allergiat. 
 
Muutokset ovat mahdollisia. 
 
Pyrimme huolehtimaan turvallisuudesta kokouspaikalla mahdollisimman hyvin.  
 
Koronaviruksen leviämisen estämiseksi pyydämme ystävällisesti kokouspaikalle tulevia ottamaan 
huomioon seuraavaa: 
★ Tule vain terveenä 
★ Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta 
★ Vältä lähikontakteja 
★ Lisätietoja saat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta www.thl.fi 

 
  

Tervetuloa! 
Suomen Marfan-yhdistys ry:n hallitus 

 
 
 
 

http://www.thl.fi/
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Esityslista 
  

1. Kokouksen avaus. 
 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi  pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa. 

 
3. Todetaan kokouksen laillisuus  ja päätösvaltaisuus. 

 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

 
5.  Esitetään edellisen kauden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä edellisen 

kauden toimintakertomus.  
Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus.  
 

6. Päätetään jäsenryhmien jäsenmaksun suuruudesta ja hyväksytään talousarvio sekä 
tulevan kauden toimintasuunnitelma. 
 

7. Valitaan hallitukselle joka toinen vuosi puheenjohtaja ja vuosittain 5-8 jäsentä. Yhdistyksen 
vuosikokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuosittain. 
Valitaan myös kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 

 
8. Käsitellään jäsenten hallitukselle tekemät aloitteet.  

 
9. Jäsenehdotukset 

 
10.  Sääntömuutosesitys mahdollisuudesta osallistua yhdistyksen kokoukseen myös 

etäyhteydellä 
 
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että sääntöjen 6 §:n tehdään lisäys, jonka mukaan 
yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 
Etäosallistumismahdollisuudesta ja -tavasta on mainittava kokouskutsussa. Lisäksi 
kokouskutsussa on ilmoitettava, jos etäyhteyksin osallistuvan jäsenen puhe- tai äänivallan 
käyttäminen on rajoitettua. 

 
11.  Sääntömuutosesitys, joka mahdollistaa hallituksen kokousten pitämisen myös 

etäyhteyksien avulla. 
 
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että sääntöjen 8 §:ään tehdään lisäys, jonka mukaan 
hallituksen kokoukset voidaan pitää myös etäyhteyksien avulla. 
 

12.  Kokouksen päättäminen 
 


